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Zmluva o spolupráci pri postupnom zavádzaní zberu a prepravy 
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností 

uzavretá podľa  §  269  ods.  2  zákona č.  513/1991  Zb.  Obchodný  zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „ObchZ“) v spojení s § 81 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) 

(ďalej len „Zmluva“) 

 
 
medzi zmluvnými stranami 
 

Názov:   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Zastúpené: Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora na základe 

rozhodnutia č. 6/2021 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o podpisovaní písomnosti a právnych dokumentov 

Sídlo:   Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 
IČO:   00 603 481 
DIČ:   2020372596 
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.  
IBAN:   SK37 7500 0000 0000 2582 9413 
SWIFT:   CEKOSKBX 

(ďalej len „Hlavné mesto“) 

 

a 

 
Obchodné meno: Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.  
Sídlo:   Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava 
Zastúpené:  Ing. Mgr. Ivan Sokáč , PhD., MBA, predseda predstavenstva 
   Ing. Pavel Rudy, člen predstavenstva 
IČO:   00 681 300 
DIČ:   2020318256 
IČ DPH:  SK 2020318256 
Zápis:   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel : Sa, vložka č. 482/B  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.  
IBAN:   SK37 7500 0000 0000 2533 2773 

(ďalej len ,,Spoločnosť“) 

(Hlavné mesto a Spoločnosť spolu ďalej len „zmluvné strany“) 

 

PREAMBULA 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy za účelom postupného zavádzania systému 
zberu, prepravy a nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností 
v mestských častiach Hlavného mesta.  

Zmluvné strany majú zo dňa 19. 7. 2017 uzatvorenú zmluvu o zbere a preprave komunálnych odpadov 
a drobných stavebných odpadov za účelom ich zhodnotenia a zneškodnenia a o zbere a preprave 
vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, 
pričom predmetná zmluva sa netýka biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. 

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu ako dôsledok legislatívnej zmeny v zákone o odpadoch, ktorá 
sa týka nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácnosti.  

Zmluvné strany pri úprave svojich práv a povinností vychádzali zo Stratégie nakladania s komunálnym 
odpadom a zo štúdie vypracovanej občianskym združením ZENZO o.z., ktorá bola vypracovaná 
na základe objednávky a pre potreby Hlavného mesta. 
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I. PREDMET ZMLUVY 

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zbere, preprave 
a zhodnocovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností, klasifikovaného 
podľa vyhlášky č. 366/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „vyhláška 366/2015“) ako biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný 
odpad kat. č. 200108 (ďalej len „odpad“), ktorý vznikol v domácnostiach na území Hlavného 
mesta za účelom jeho ďalšieho zhodnotenia. 

1.2 Spoločnosť sa zaväzuje vykonávať zber a prepravu odpadu formou triedeného zberu v súlade 
so  zákonom o odpadoch, vyhláškou č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška 371/2015“), VZN č. 6/2020 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v aktuálnom znení a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a v súlade s touto Zmluvou. 

1.3 Spoločnosť je povinná vykonávať zber a prepravu odpadu podľa tejto Zmluvy pre Hlavné mesto 
z odvozných miest do zariadenia na zhodnocovanie odpadu za účelom jeho zhodnotenia 
a na základe časového harmonogramu podľa tejto Zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 1. 

1.4 Miestom plnenia predmetu Zmluvy je územie Hlavného mesta. 

 

II. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

2.1 Podmienky spolupráce zmluvných strán a nakladania s odpadom sú uvedené v tejto Zmluve, 
pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah vykonávania zberu a prepravy na účely zhodnocovania 
odpadu určuje Hlavné mesto formou každodenného prenosu údajov zapojenia pôvodcov odpadu 
do systému zberu (ďalej len „údaje“) prostredníctvom informačného systému, pričom údaje sú 
najmä v rozsahu: (i) meno, priezvisko, titul; (ii) adresa trvalého pobytu; (iii) telefonický kontakt, 
emailová adresa; (iv) evidenčné číslo zapojenia do systému zberu odpadu; 
(v) stanovište/odvozné miesto; (vi) typ a počet zberných nádob.  

2.3 Spoločnosť pri zbere a preprave odpadu zabezpečí odvoz odpadu do zariadenia na materiálové 
zhodnotenie subjektom oprávneným na ich zhodnotenie  s intervalom  odvozu v súlade s § 14 
Príloha 10b vyhlášky 371/2015, a to v zberné dni určené Spoločnosťou podľa logistiky zberu 
a rajonizácie a v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2.4 Spoločnosť sa zaväzuje: 

2.4.1 poskytnúť Hlavnému mestu pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy objektívne 
nevyhnutnú súčinnosť, ktorú možno od Spoločnosti spravodlivo požadovať, 
predovšetkým Oddeleniu životného prostredia a Oddeleniu miestnych daní, poplatkov 
a licencií; 

2.4.2 poskytovať zberné nádoby opatrené RFID čipom (120l, 240l, 20-23l), kuchynské košíky 
a certifikované kompostovateľné vrecia v zmysle Zmluvy na základe požiadavky 
Hlavného mesta a/alebo podľa harmonogramu v Prílohe č. 1; k zberným nádobám 
a kuchynským košíkom má Spoločnosť vlastnícke  alebo iné užívacie práva tak, aby bol 
zabezpečený výkon zberu, prepravy odpadu a ostatných povinnosti Spoločnosti podľa 
tejto Zmluvy; 

2.4.3 zabezpečiť elektronickú evidenciu odovzdaných zberných nádob opatrených RFID 
čipom; 

2.4.4 zabezpečiť dodanie kuchynských košíkov a certifikovaných kompostovateľných vriec 
do domácností Hlavného mesta a zberných nádob na území Hlavného mesta správcom 
nehnuteľnosti podľa harmonogramu v Prílohe č. 1; 

2.4.5 nepretržite vykonávať zber a prepravu odpadu zo zberných nádob v letnom období 
(marec - november) dvakrát (2x) do týždňa a v zimnom období (december - február) 
jedenkrát (1x) do týždňa s výnimkou nedieľ, 1.1.kalendárneho roka a veľkonočného 
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pondelka; Spoločnosť je povinná vyprázdniť zbernú nádobu a kontajner v odvozný deň 
aj v prípade, že nie je plná; v prípade nesprístupnenia zberných nádob sa má za to, že 
Spoločnosť vykonala odvoz v riadnom termíne; každé nesprístupnenie zbernej nádoby 
je Spoločnosť povinná Hlavnému mestu preukázať; 

2.4.6 zabezpečiť premiestňovanie zberných nádob z odvozného miesta a na odvozné miesto 
po manipulácií so zbernou nádobou; 

2.4.7 v deň odvozu odstrániť odpad na odvoznom mieste a znečistenie odvozného miesta 
a jeho okolia do vzdialenosti 3 m vo všetkých smeroch; 

2.4.8 zabezpečiť informačnú kampaň podľa požiadaviek a v spolupráci s Hlavným mestom 
k triedeniu a zberu odpadu; 

2.4.9 zabezpečiť vhodnú plochu a presypávať vyzbieraný odpad z menšieho vozidla 
Spoločnosti do väčšieho vozidla Spoločnosti tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť 
chodcov a cestnej premávky a nedochádzalo ku škodám na majetku; zabezpečovať 
prepravu zozbieraného odpadu do zariadenia na materiálové zhodnotenie;  

2.4.10 zabezpečiť úpravu a materiálové zhodnotenie odpadu;  

2.4.11 zabezpečiť dodatočné dotriedenie odpadu vráteného zo zariadenia na zhodnotenie 
odpadu z dôvodu jeho nevyhovujúcej kvality, prípadne jeho zhodnotenie v Zariadení 
na energetické využitie odpadu spôsobom R1; 

2.4.12 bezodkladne informovať Hlavné mesto formou doručenia na kontaktné údaje uvedené 
v záhlaví tejto Zmluvy a v článku 6.4 tejto Zmluvy o všetkých rozhodnutiach orgánov 
štátnej správy odpadového hospodárstva na nakladanie s odpadmi a štátnej veterinárnej 
a potravinovej správy, ktorými disponuje a o zmenách týchto rozhodnutí, prípadne o ich 
zrušení; 

2.4.13 zabezpečiť, aby všetky potrebné rozhodnutia na nakladanie s odpadom boli v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi počas trvania tejto Zmluvy; 

2.4.14 prepravovať odpad vozidlami na to určenými, pričom pri preprave je povinná dodržiavať 
všeobecne záväzné právne predpisy; 

2.4.15 predložiť Hlavnému mestu presný zoznam ulíc, vrátane bližšieho zoznamu 
nehnuteľností, pre ktoré je potrebné z dôvodu nedostupnosti pre zvozovú techniku (šírka 
komunikácie užšia ako 3 m a/alebo väčší sklon komunikácie ako 12%) určiť náhradné 
miesto odvozu; Spoločnosť určí iné miesto odvozu odpadu a túto informáciu predloží 
Hlavnému mestu spolu so zoznamom ulíc;  

2.4.16 v prípade objektívnych prekážok odvozu odpadu bezodkladne zabezpečiť dočasné 
premiestnenie zberných nádob v spolupráci s vlastníkom nehnuteľnosti, ktorých zberné 
nádoby majú byť dočasne premiestnené; za objektívnu prekážku sa považuje dočasná 
nezjazdnosť prístupovej komunikácie (rozkopávka, ľad, sneh, nespevnená komunikácia); 

2.4.17 v prípade neuskutočnenia odvozu odpadu v dôsledku havarijného stavu, alebo z dôvodu 
na strane Spoločnosti, zabezpečiť náhradný odvoz najneskôr v nasledujúci pracovný 
deň; 

2.4.18 zabezpečiť vykonávanie údržby bežného opotrebenia zberných nádob a kontajnerov; 

2.4.19 zabezpečiť vykonávanie dezinfekcie zberných nádob a kontajnerov minimálne jedenkrát 
(1x) ročne s výnimkou 20-23 l zberných nádob; v prípade potreby častejšej dezinfekcie 
zo strany správcu nehnuteľnosti, zabezpečí Spoločnosť dezinfekciu na základe 
objednávky správcu nehnuteľnosti na náklady vlastníkov nehnuteľnosti 

2.4.20 preukázať Hlavnému mestu vykonanie dezinfekcie zberných nádob a kontajnerov podľa 
predchádzajúceho odseku za predchádzajúci kalendárny rok vždy do 31.1. 
nasledujúceho kalendárneho roka formou zoznamu s uvedením miesta a dátumu 
dezinfekcie vo formáte xls,  
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2.4.21 zverejniť a aktualizovať na webovom sídle Spoločnosti harmonogram zberu v rozsahu: 
miesto odvozu, odvozný deň. 

2.5 Spoločnosť sa ďalej zaväzuje: 

2.5.1 viesť a uchovávať evidenciu podľa vyhlášky 366/2015 o množstve prijatých zložiek 
odpadu a o spôsobe spracovania odpadu, s ktorým nakladá, osobitne podľa mestských 
častí, 

2.5.2 zasielať Hlavnému mestu mesačne vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“, uvedené 
v prílohe č. 1 vyhlášky 366/2015, a to do 15. (slovom pätnásteho) dňa nasledujúceho 
mesiaca; 

2.5.3 zasielať Hlavnému mestu vyplnené tlačivo „Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní 
s ním“, uvedené v prílohe č. 2 vyhlášky 366/2015, a to do 31. januára bežného roka 
za predchádzajúci kalendárny rok. 

2.6 Hlavné mesto sa zaväzuje: 

2.6.1 každodenne elektronicky prostredníctvom informačného systému aktualizovať 
požiadavky na zber a prepravu odpadu; 

2.6.2 poskytovať Spoločnosti súčinnosť pri riešení problémov v súvislosti s plnením 
povinností vyplývajúcich pre Spoločnosť z tejto Zmluvy; 

2.6.3 po podpise Zmluvy poskytnúť údaje podľa tohto bodu Zmluvy za jednotlivé mestské 
časti a priebežne poskytovať formou každodenného prenosu údajov v informačnom 
systéme zapojenie pôvodcov odpadu do systému zberu nasledujúce údaje: 

(i) meno, priezvisko, titul, správca nehnuteľnosti 
(ii) adresa trvalého pobytu, 
(iii) telefonický kontakt, emailová adresa, 
(iv) evidenčné číslo zapojenia do systému zberu komunálneho dopadu, 
(v) stanovište/ odvozné miesto, 
(vi) typ a počet zberných nádob, 

2.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Spoločnosť je povinná doručiť  informáciu o zmene rozvozového 
plánu Hlavnému mestu minimálne 30 (slovom tridsať) dní vopred (elektronicky aj písomne). 

2.8 Hlavné mesto má právo kontrolovať dodržiavanie tejto Zmluvy prostredníctvom oprávnených 
osôb. Spoločnosť zabezpečí týmto oprávneným osobám nerušený vstup do prevádzkových 
priestorov Spoločnosti, pričom oprávnené osoby sú povinné dodržiavať všetky interné predpisy 
Spoločnosti a majú právo nahliadať do účtovných a písomných dokladov súvisiacich s touto 
Zmluvou. Oprávnené osoby Hlavného mesta sú povinné zachovávať mlčanlivosť o údajoch 
a skutočnostiach, ktoré sa pri kontrolnej činnosti dozvedeli.  

2.9 Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečiť prostredníctvom subdodávateľa náhradné plnenie povinností 
uvedených v tomto článku tejto Zmluvy v prípade, ak plnenie povinností nemôže zabezpečiť 
sama v dohodnutom termíne a z dôvodov prekážok na jej strane. Za takto zabezpečené 
náhradné plnenie nemá Spoločnosť nárok na vyrovnanie prípadných zvýšených nákladov. 

 

III. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za zber, prepravu a zhodnocovanie odpadu v zmysle tejto Zmluvy 
má Spoločnosť nárok na odmenu podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy (ďalej len „cena“). V cene sú 
zahrnuté všetky náklady Spoločnosti vzniknuté pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Odmena 
Spoločnosti bude vyúčtovaná podľa skutočne vynaložených oprávnených nákladov na plnenie 
predmetu tejto Zmluvy za kalendárny rok, pričom rozdiel medzi cenou uhradenou Hlavným 
mestom na základe tejto Zmluvy a skutočne vynaloženými nákladmi Spoločnosti vráti Spoločnosť 
Hlavnému mestu do 20 (slovom dvadsať) dní od vyúčtovania formou dobropisu. Vyúčtovanie ceny 
sa uskutoční za kalendárny rok 2021 najneskôr do 28.02.2022 a za kalendárny rok 2022 
najneskôr do 28.2.2023.  
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3.2 K cene podľa bodu 3.1 tohto článku Zmluvy bude pri fakturácii pripočítaná aj daň z pridanej 
hodnoty (ďalej len „DPH“) v súlade s platnou legislatívou. 

3.3 Spoločnosť podpisom tejto Zmluvy berie na vedomie, že zálohové platby a preddavky Hlavné 
mesto neposkytuje. 

3.4 Cenu za predmet Zmluvy dodaný v príslušnom kalendárnom mesiaci podľa odsekov 3.1, 3.2 tohto 
článku Zmluvy uhradí Hlavné mesto na základe faktúry (ďalej len „faktúra“) vystavenej 
Spoločnosťou po skončení príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom bol odpad Spoločnosťou 
vyzbieraný, prepravený a odovzdaný na zhodnotenie. Mesačná odplata v roku 2021 predstavuje 
sumu vo výške 1/3 zo sumy podľa tabuľky A) Prílohy č. 2 tejto Zmluvy a mesačná odplata v roku 
2022 predstavuje sumu vo výške 1/12 zo sumy podľa tabuľky B) Prílohy č. 2 tejto Zmluvy. 
Spoločnosť doručí faktúru Hlavnému mestu do 25. (slovom dvadsiateho piateho) dňa 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

3.5 V prípade, ak v priebehu kalendárneho roka vzniknú Spoločnosti ďalšie náklady z dôvodu 
mimoriadnych udalostí, ktoré nebolo možné vopred predvídať, a ktoré neboli zahrnuté v Prílohe 
č. 2 tejto Zmluvy, ich úhrada zo strany Hlavného mesta bude predmetom osobitnej písomnej 
dohody odsúhlasenej obidvomi zmluvnými stranami. 

3.6 Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry je 20 (slovom dvadsať) dní od jej doručenia. 
Dňom úhrady je deň odpísania finančných prostriedkov z účtu Hlavného mesta. 

3.7 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a údaje podľa tejto Zmluvy. 

3.8 Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je Protokol o odovzdaní a prevzatí vykonaných prác za 
fakturované obdobie doložený elektronickým nosičom, ktorého obsahom je (i) zoznam ulíc, (ii) typ 
zberných nádob, (iii) interval riadne a včas vykonaných odvozov. 

3.9 Spoločnosť poskytne Hlavnému mestu štvrťročne, vždy do 25. (slovom dvadsiateho piateho) dňa 
po ukončení kalendárneho štvrťroku, prehľad nákladov a výnosov za predchádzajúci kalendárny 
štvrťrok a odpočet skutočne vynaložených nákladov v zmysle Prílohy č. 2 tejto Zmluvy. 

3.10 V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zákone o DPH alebo v tejto 
Zmluve, Hlavné mesto je oprávnené vrátiť faktúru Spoločnosti na opravu. V takomto prípade nová 
lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej alebo novo vystavenej faktúry 
Hlavnému mestu. 

3.11 Hlavné mesto uhradí faktúru Spoločnosti v prospech bankového účtu uvedeného v záhlaví tejto 
Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na písomnom doručovaní faktúr na adresu uvedenú v záhlaví 
tejto Zmluvy.  

3.12 Spoločnosť nemá právo jednostranne si započítať voči Hlavnému mestu akúkoľvek splatnú 
peňažnú pohľadávku. Spoločnosť taktiež nie je oprávnená, bez písomného súhlasu Hlavného 
mesta, postúpiť na tretiu osobu akékoľvek práva a povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto Zmluvy. 

 

IV. ZMLUVNÉ POKUTY 

4.1 Hlavné mesto je oprávnené uložiť Spoločnosti zmluvnú pokutu a Spoločnosť je povinná zmluvnú 
pokutu uhradiť v nasledovných preukázaných prípadoch porušenia tejto Zmluvy:  

(i) 500,00 (slovom päťsto) eur za každé jednotlivé porušenie povinností uvedených v prvej 
vete článku 2.4.2, v článkoch 2.4.4 - 2.4.7, v článku 2.4.17 a v článku 2.4.18; 

(ii) 1000,00 (slovom tisíc) eur za každé jednotlivé porušenie povinnosti uvedených v článku 
2.4.9, v článku 2.4.14, v poslednej vete článku 2.4.15, v článku 2.4.16 po bodkočiarku, 
v článku 2.4.20 a v článku 2.7;  

(iii) 1000,00 (slovom tisíc) eur za každý aj začatý deň omeškania pri nesplnení  povinnosti 
uvedenej v poslednej vete článku 3.1 a povinnosti podľa článku 3.9; 
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(iv) 5000,00 (slovom päťtisíc) eur za každé jednotlivé porušenie povinností uvedených v článku 
2.3, v článkoch 2.4.11 – 2.4.13, v článku 2.5, v druhej vete článku 2.8, v článku 2.9 
a v článku 7.4; 

(v) 5000,00 (slovom päťtisíc) eur za porušenie povinnosti uvedenej v článku 2.4.3;  

(vi) 100000,00 (slovom stotisíc) eur za porušenie povinnosti podľa článku 2.4.10 a v prípade 
každého ďalšieho porušenia 200000,00 (slovom dvestotisíc) eur; 

(vii) 100000,00 (slovom stotisíc) eur za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa článku 7.3; 

(viii) zmluvná pokuta vo výške 130% sankcie uloženej kontrolným orgánom právoplatným 
rozhodnutím Hlavnému mestu v súvislosti s  preukázaným porušením právnych predpisov, 
technických noriem Spoločnosťou v súvislosti s plnením povinností podľa tejto Zmluvy; 

(ix) zmluvná pokuta vo výške 130 % výšky daňovej povinnosti, ak Objednávateľovi vznikne 
povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty. 

4.2 V prípade, ak Hlavné mesto bude v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov voči 
Spoločnosti, Spoločnosť je oprávnená žiadať od Hlavného mesta uhradenie zmluvnej pokuty 
z omeškania vo  výške  0,05  %  denne  z dlžnej  sumy za  každý  deň omeškania. 

4.3 Zmluvnú pokutu podľa článku 4.1 tejto Zmluvy je Hlavné mesto oprávnené započítať s existujúcim 
alebo budúcim záväzkom voči Spoločnosti, a to aj z iného existujúceho alebo budúceho 
zmluvného vzťahu. 

4.4 Každá zmluvná pokuta je splatná v lehote 30 (slovom tridsať) dní od preukázateľného doručenia 
faktúry, na základe ktorej má byť zmluvná pokuta uhradená, tej zmluvnej strane, ktorá sa 
porušenia povinnosti dopustila.  

4.5 Uhradením zmluvnej pokuty nie je nárok na náhradu škody dotknutý, a to aj v rozsahu 
prevyšujúcom dohodnutú zmluvnú pokutu. 

 
V. DOBA TRVANIA A SKONČENIE ZMLUVY 

5.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.03.2023. 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva pred uplynutím doby podľa článku 5.1 tejto Zmluvy 
zaniká: 

(i) písomnou dohodou zmluvných strán; 

(ii) dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým príslušný súd vyhlási konkurz 
na majetok Spoločnosti; 

(iii) dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd zamietne návrh 
na vyhlásenie konkurzu na majetok Spoločnosti pre nedostatok majetku; 

(iv) zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu; 

(v) písomným odstúpením Hlavného mesta od Zmluvy v prípade preukázaného opakovaného 
podstatného porušenia povinností Spoločnosti:  

a. podľa článku 2.4.5 tejto Zmluvy; 

b. podľa článku 2.4.10 tejto Zmluvy; 

c. podľa článku 2.4.13 tejto Zmluvy; 

d. podľa článku 2.5 tejto Zmluvy; 

e. podľa článku 3.9 tejto Zmluvy; 

5.3 Podstatným porušením povinností Hlavného mesta je neuhradenie viac ako 3 (slovom troch) 
faktúr vystavených následne za sebou. 



Strana 7 z 14 

 

5.4 Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia 
povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie je účinné dňom 
doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane. 

5.5 Dohoda o skončení tejto Zmluvy musí byť písomná, podpísaná oboma zmluvnými stranami a je 
účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta v zmysle 
§47a Občianskeho zákonníka, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 

5.6 Ukončenie Zmluvy nemá vplyv na plnenie práv a povinností, ktoré podľa povahy tejto Zmluvy 
trvajú aj po ukončení tejto Zmluvy, napríklad práva na úhradu zmluvnej pokuty, náhrady škody, 
povinnosť mlčanlivosti, a pod. 

VI. KOMUNIKÁCIA  A DORUČOVANIE 

6.1 V prípade, ak nie je v Zmluve uvedené inak, akákoľvek komunikácia a iné úkony v súvislosti 
so Zmluvou a jej plnením, musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresy uvedené 
v záhlaví Zmluvy a v článku 6.4 tejto Zmluvy a/alebo na iné adresy alebo kontaktné osoby, ktoré 
si zmluvné strany navzájom písomne oznámia. 

6.2 Korešpondencia súvisiaca so Zmluvou musí byť v slovenskom jazyku a bude sa považovať 
za doručenú: 

(i) v deň doručenia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne alebo kuriérnou službou; 
alebo 

(ii) v 5. (slovom v piaty) pracovný deň nasledujúci po dni podania zásielky na pošte, ak bola 
zásielka poslaná doporučenou poštou, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel, alebo 
v deň doručenia zásielky, alebo v deň, kedy bola zásielka odopretá, podľa toho, ktorá 
skutočnosť nastane skôr; alebo 

(iii) v deň odoslania e-mailu na adresu uvedenú v článku 6.4 tejto Zmluvy, ak bol e-mail 
odoslaný v ktorýkoľvek pracovný deň, v ostatných prípadoch v najbližší pracovný deň 
nasledujúci po dni odoslania e-mailu, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. 

6.3 Odstúpenie od Zmluvy, výpoveď, faktúry a iné dôležité oznámenia, najmä, ale nie výlučne, 
týkajúce sa trvania Zmluvy, budú vždy doručené písomne druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany 
sa dohodli, že e-mailová komunikácia nie je v tomto prípade dostatočná. 

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto Zmluvy budú kontaktnými osobami: 

za Hlavné mesto:  Mgr. Ivana Maleš, ivana.males@bratislava.sk  

Mgr. Katarína Bednáriková, katarina.bednarikova@bratislava.sk  

za Spoločnosť:  Mgr. Igor Strasser, manažér závodu odvozu, strasser@olo.sk 

    Mgr. Ján Bachratý, vedúci oddelenia obchodu a SZ, bachraty@olo.sk  

6.5 Zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť si bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov uvedených 
v záhlaví Zmluvy alebo v článku 6.4, a to najneskôr do 5 (slovom piatich) pracovných dní, odkedy 
dôjde k takejto zmene. V prípade zmien údajov uvedených v záhlaví Zmluvy a zmeny 
kontaktných údajov sa zmluvné strany dohodli, že nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto 
Zmluve. 

VII. VII. ÚDAJE O SUBDODÁVATEĽOCH A PRAVIDLÁ ZMENY 

7.1 Subdodávateľom na účely tejto Zmluvy je hospodársky subjekt, ktorý na účely plnenia tejto 
Zmluvy uzavrie so Spoločnosťou písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti Zmluvy. 
Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá 
na trh dodáva tovar, poskytuje službu alebo uskutočňuje stavebné práce. 

7.2 Ak bude Spoločnosť zabezpečovať plnenie predmetu tejto Zmluvy prostredníctvom 
subdodávateľov, zodpovedá za plnenie predmetu Zmluvy tak, ako by plnila ona sama. 
Spoločnosť zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa a je povinná 
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zabezpečiť, že subdodávatelia budú viazaní ustanoveniami tejto Zmluvy v rovnakom rozsahu ako 
Spoločnosť. Zoznam subdodávateľov (v rozsahu obchodné meno, adresa sídla, údaje o osobe 
oprávnenej konať za subdodávateľa, meno a priezvisko, adresa pobytu) tvorí Prílohu č. 3 tejto 
Zmluvy. Spoločnosť v čase uzatvárania tejto Zmluvy predloží Hlavnému mestu zoznam 
subdodávateľov.  

7.3 Spoločnosť musí každú zmenu subdodávateľov počas plnenia Zmluvy vopred konzultovať 
s Hlavným mestom a je oprávnená zmeniť subdodávateľa len s písomným súhlasom Hlavného 
mesta. Hlavné mesto sa k zmene subdodávateľa vyjadrí v lehote 10 dní od preukázateľného 
doručenia návrhu na zmenu subdodávateľa Spoločnosťou; ak sa Hlavné mesto v uvedenej lehote 
nevyjadrí, má sa za to, že so zmenou subdodávateľa súhlasí.  

7.4 V prípade, ak Spoločnosť zabezpečuje svoju činnosť pre Hlavné mesto prostredníctvom 
subdodávateľa alebo subdodávateľov, je povinná zabezpečiť, aby ich vykonávali len také 
subjekty, ktoré majú právoplatné všetky povolenia a oprávnenia na vykonávanie danej činnosti, 
pričom zodpovednosť za všetky činnosti subdodávateľa nesie Spoločnosť tak, ako by činnosť 
vykonávala ona sama.  

VIII. MLČANLIVOSŤ 

 
8.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť zachovanie mlčanlivosti svojich zamestnancov 

o všetkých informáciách zistených na základe tejto Zmluvy, v súvislosti s ňou a pri jej plnení 
o skutočnostiach týkajúcich sa činnosti druhej zmluvnej strany a jej klientov, organizácie, 
prevádzky, ekonomiky, obchodu, know-how a informáciách, o ktorých sa zmluvná strana dozvie 
v súvislosti so spracovaním dát. Informácie takto získané sa považujú za dôverné a majú 
charakter obchodného tajomstva v zmysle § 271 Obchodného zákonníka a zmluvné strany sa 
zaväzujú ich nezneužiť, ako aj neumožniť prístup k týmto informáciám, a to aj po skončení 
účinnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany v tejto súvislosti preukázateľným spôsobom upozornia 
svojich zamestnancov na trestnoprávne, občianskoprávne, pracovnoprávne a iné dôsledky, 
vyplývajúce z porušenia tohto bodu Zmluvy.  

8.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že sú povinné dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce 
sa k ochrane dát, ochrane osobných údajov, obchodnému tajomstvu, ako aj iné právne predpisy. 

8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že porušením povinnosti mlčanlivosti podľa tejto Zmluvy nie je: 

(i) poskytnutie informácií audítorom, daňovým a právnym poradcom, ktorí sú viazaní 
všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti stanovenou alebo uloženou 
všeobecne záväzným právnym predpisom, alebo sú povinní zachovávať mlčanlivosť 
na základe písomnej dohody so Spoločnosťou, 

(ii) sprístupnenie informácie a/alebo dokumentu, ktorý je v dobe svojho zverejnenia verejne 
známy, alebo ktorý je verejne dostupný alebo sa stal verejne dostupným bez zavinenia 
zmluvnej strany, alebo ktorý bol zverejnený v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, záväzným nariadením alebo 
rozsudkom, 

(iii) poskytnutie informácií osobám a štátnym orgánom, ktorých nárok na poskytnutie informácií 
vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo osobám, prostredníctvom 
ktorých, alebo s pomocou ktorých zmluvné strany plnia povinnosti zo Zmluvy. 

8.4 V prípade, ak by Spoločnosť umožnila tretej osobe zásah do práv Hlavného mesta sprístupnením 
dôverných informácií Hlavného mesta v zmysle tohto článku Zmluvy, je Hlavné mesto oprávnené 
požadovať od Spoločnosti zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10000,00 (slovom desaťtisíc) eur, 
a to za každé jednotlivé porušenie. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý prípadný nárok 
na náhradu škody. 
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8.5 Ustanovenia predchádzajúcich bodov tohto článku platia aj po uplynutí doby platnosti Zmluvy, 
a to až do doby, kedy sa tieto informácie stanú verejne známymi bez zavinenia zmluvnej strany. 

8.6 Spoločnosť vyhlasuje, že vykonáva svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, platnými normami a všeobecne uznávanými zásadami poctivého obchodného styku, 
pri zachovaní morálnych štandardov a dodržiavaní zásad obchodnej etiky. Spoločnosť sa 
zaväzuje, že sa zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo byť zo strany tretích osôb považované 
za nemorálne, za konanie v rozpore s dobrými mravmi a v rozpore s obchodnou etikou. 

IX. VYŠŠIA MOC 

9.1 Nie je porušením Zmluvy, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nemôže plniť svoje zmluvné 
povinnosti z dôvodu prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany a bráni 
jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana 
túto prekážku alebo jej následky odvrátila, alebo prekonala, a že by v čase vzniku záväzku túto 
prekážku predvídala (napr. vojna, zemetrasenie, záplava, požiare, pandémia, teroristický útok, 
atď.). Na základe požiadavky druhej zmluvnej strany, dotknutá zmluvná strana predloží doklad 
o existencii okolností vylučujúcich zodpovednosť/vyššia moc (vis maior), ktorý vydajú príslušné 
úrady alebo organizácia krajiny pôvodu. 

9.2 Pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, zmluvne dohodnuté termíny sa predlžujú 
o dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť (vis maior).  

9.3 V prípade, ak doba trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť (vis maior) presahuje 30 (slovom 
tridsať) dní, ktorákoľvek zmluvná strana môže otvoriť rokovania o možnej zmene/úprave tejto 
Zmluvy. Ak takéto rokovania nebudú úspešne ukončené do 15 (slovom pätnástich) dní, 
ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa 
zaväzujú bez zbytočného odkladu  vyrovnať si vzájomné pohľadávky a záväzky, ktoré vznikli 
do zániku tejto Zmluvy. 

9.4 Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť, alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolností 
má vedieť, že poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy v dôsledku okolností vylučujúcich 
zodpovednosť (vis maior) je povinná oznámiť písomne druhej zmluvnej strane hrozbu alebo vznik 
okolností vylučujúcich zodpovednosť (vis maior) spolu s ich dôsledkami a predpokladaným 
časom ich trvania. Tieto informácie je povinná táto zmluvná strana podať bez zbytočného odkladu 
po tom, čo sa o týchto okolnostiach dozvedela, alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. 
Škody vyplývajúce z neoznámenia alebo z neskorého oznámenia o hrozbe alebo vzniku okolností 
vylučujúcich zodpovednosť (vis maior) bude niesť zmluvná strana zodpovedná za takéto neskoré 
oznámenie. 

 

X. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

10.1 Spoločnosť vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava 
a zabezpečuje dodržiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti 
nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako „Pracovnoprávne predpisy“), a to predovšetkým 
zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona 
č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Spoločnosť týmto vyhlasuje, že si je plne vedomá 
všetkých povinností, ktoré pre ňu z Pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich 
dodržiavať počas celej doby platnosti tejto Zmluvy. Spoločnosť sa zaväzuje najmä zamestnávať 
zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho zamestnávania upravený 
v Pracovnoprávnych predpisoch.  

10.2 Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto Zmluvy je možné len písomnými číslovanými dodatkami 
so súhlasom oboch zmluvných strán. Pokiaľ niektorá zo zmluvných strán predloží návrh dodatku 
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k tejto Zmluve, druhá zmluvná strana sa zaväzuje k nemu písomne vyjadriť v lehote 
do 30 (slovom tridsať) kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia. 

10.3 V prípade, ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo neúčinné, alebo sa stane 
neskôr neplatným alebo neúčinným, nemá to vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných  
ustanovení tejto Zmluvy. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo 
neúčinné, alebo sa stane neskôr neplatným alebo neúčinným, zaväzujú sa zmluvné strany, že ho 
nahradia ustanovením, ktoré najviac zodpovedá pôvodnej vôli zmluvných strán a účelu podľa 
tejto Zmluvy. 

10.4 Zmluvné strany sa budú usilovať o zmierlivé riešenie všetkých sporov spojených s touto Zmluvou. 
V prípade, ak nedôjde k urovnaniu sporov zmierom, zmluvné strany sa dohodli, že spor bude 
rozhodovať súd vecne a miestne príslušný podľa príslušných ustanovení zákona 
č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov. 

10.5 Spoločnosť ako prevádzkovateľ osobných údajov týmto informuje Hlavné mesto, že jeho osobné 
údaje, resp. osobné údaje jeho štatutárneho orgánu a jeho kontaktných osôb podľa tejto Zmluvy 
ako dotknutých osôb, spracúva v rozsahu: titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis, email, 
telefónne číslo, na účel uzatvorenia a plnenia tejto Zmluvy. Osobné údaje Spoločnosť spracúva 
na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na riadnom a včasnom plnení tejto Zmluvy. Osobné 
údaje môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci na základe osobitných predpisov; v iných 
prípadoch sa osobné údaje neposkytujú, ak osobitný zákon neustanoví inak alebo dotknutá 
osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas. Osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu 
trvania zmluvného vzťahu. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani 
automatizovanému rozhodovaniu. Spoločnosť nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej 
krajiny, ani do medzinárodnej organizácie. Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti 
alebo osobne u Spoločnosti právo: 

(i) žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie 
spracúvania svojich osobných údajov;  

(ii) namietať spracúvanie svojich osobných údajov;  
(iii) na prenosnosť osobných údajov; 
(iv) podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj 
na webovom sídle Spoločnosti (ďalej len „Informácie o ochrane osobných údajov“). 

10.6 Hlavné mesto podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje: 

(i) správnosť a pravdivosť osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a sú uvedené v tejto Zmluve, 
(ii) že mu boli poskytnuté Informácie o ochrane osobných údajov, 
(iii) že v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi informoval 

o podmienkach spracúvania osobných údajov iné osoby, ktorých osobné údaje poskytol 
Spoločnosti v súvislosti s uzatvorením tejto Zmluvy (napr. kontaktné osoby, zamestnanci, 
zástupcovia, subdodávatelia). 

10.7 Nadpisy v tejto Zmluve slúžia len k jej prehľadnosti a neberú sa do úvahy pri výklade Zmluvy, 
rovnako sa nepovažujú ani za definície alebo za vysvetlivky jednotlivých zmluvných ustanovení. 

10.8 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami ObchZ a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných 
a účinných v Slovenskej republike. 

10.9 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že 
obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej, vážnej, ničím neobmedzenej a slobodnej vôli, ju 
vlastnoručne podpísali. 
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10.10 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 6 (slovom šiestich) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 
obdrží 3 (slovom tri) rovnopisy. 

10.11 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta v súlade s § 5a zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s § 47a Občianskeho 
zákonníka. 

10.12 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy: 

Príloha č. 1 – Časový harmonogram 
Príloha č. 2 – Cena za jednotlivé služby Spoločnosti 
Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov 

 
 
Za Spoločnosť      Za Hlavné mesto   

V Bratislave dňa 24.9.2021    V Bratislave dňa.8.10.2021 

 

 

__________________________   ____________________________ 
Ing. Mgr. Ivan Sokáč , PhD., MBA, v. r.   Ing. Tatiana Kratochvílová, v. r. 
predseda predstavenstva    prvá námestníčka primátora 
 
 
 
__________________________ 
Ing. Pavel Rudy, v. r. 
člen predstavenstva 
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Príloha č. 1 

Časový harmonogram 

0. Etapa – MČ - Lamač 
- Rozvoz nástrojov zberu (nádoby, košíky a vrecia) v priebehu septembra/októbra 2021 
- Začiatok zvozu K-BRKO: od októbra 2021 

 
1. Etapa – MČ - Rača, Nove Mesto, Vajnory, DNV, Záh. Bystrica 

- Rozvoz nástrojov zberu (nádoby, košíky a vrecia) v priebehu februára/marca 2022 
- Začiatok zvozu K-BRKO: od apríla 2022 

 
2. Etapa - MČ – Ružinov, Pod. Biskupice, Vrakuňa 

- Rozvoz nástrojov zberu (nádoby, košíky a vrecia) v priebehu apríl 2022 
- Začiatok zvozu K-BRKO: od mája 2022 
 

3. Etapa – MČ - Devín, Dúbravka, Karlová Ves 
- Rozvoz nástrojov zberu (nádoby, košíky a vrecia) v priebehu júna 2022 
- začiatok zvozu K-BRKO: od júla 2022 

 
4. Etapa – MČ – Staré Mesto, Petržalka, Čunovo, Jarovce, Rusovce 

- Rozvoz nástrojov zberu (nádoby, košíky a vrecia) v priebehu novembra/decembra 2022 
začiatok zvozu K-BRKO: od januára 2023 
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Príloha č. 2  

Cena za jednotlivé služby Spoločnosti 

Tabuľka A)   

Náklady na pilotný projekt K-
BRKO v 2021 v MČ Lamač 

EUR bez DPH EUR s DPH 

10/2021 63 404,00  76 084,80 

11/2021 38 945,00  46 734,00 

12/2021 38 945,00 46 734,00 

SPOLU 141 294,00 169 552,80 
   

Tabuľka B)   
Náklady na K-BRKO v 2022 EUR bez DPH EUR s DPH 

Materiál - nádoby a vrecia 1 553 528 1 864 234 

DHM - odpisy 268 489 322 187 

Osobné náklady 1 682 541 2 019 049 

Nakupované služby 1 113 382 1 336 058 

Ostatné náklady 42 600 51 120 

Finančné náklady 25 920 31 104 

Dopad na zníženie obslúh ZKO -287 700 -345 240 

Dopad na zvýšené tržby v ZEVO -200 000 -240 000 

SPOLU 4 198 760 5 038 512 
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Príloha č. 3 

Zoznam subdodávateľov 

ÚDAJE O VŠETKÝCH ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOCH  

K zmluve o spolupráci pri postupnom zavádzaní zberu a prepravy 
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností 

 

Por. 
č.  

Subdodávateľ  Identifikačné 
číslo, ak 
nebolo 
pridelené 
identifikačné 
číslo 

Hodnota plnenia 
vyjadrená 
v percentách  (%) 
k ponukovej cene 

Osoba oprávnená 
konať 

za subdodávateľa 
(meno a priezvisko, 

funkcia) 

Predmet 
subdodávky 

1 Alternative 
Energy s. r. o. 

IČO: 
36822604 

1,25% Vo veci zmluvy: 
Mgr. Michal Filkorn, 
riaditeľ – konateľ; 
Ing. Václav Paleček 
– konateľ,   

Vo veci nakladania 
s odpadom: Ing. 
Viktor Panák, 
Prevádzkový 
manažér 

Zhodnotenie 
kuchynského 
biologicky 
rozložiteľného 
komunálneho 
odpadu z 
domácností“ 

 

V Bratislave dňa 24.9.2021 

 

                                                                                                                                      pečiatka  
podpis uchádzača         Ing. Mgr. Ivan Sokáč , PhD., MBA, v. r.  

   Ing. Pavel Rudy, v. r. 
 

Pozn.:  

Subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom 
písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. 

Subdodávateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe zmluvy s úspešným 
uchádzačom bude realizovať pre uchádzača určité služby v zmysle predmetu zákazky. 

Percentuálny podiel ich služieb je z celkovej ceny diela  s DPH. 

Uchádzač uvedie za subdodávateľa : názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, 
štát, IČO; a v predmete subdodávky rámcový popis rozsahu služby, ktorú  bude vykonávať; 


